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: محتوى المحاضرة

عناصر الطريق

:تقسم عناصر الطريق الى ثالث أقسام وهي

.  عناصر الطريق في المسقط األفقي-

.  عناصر الطريق في المقطع الطولي-

. عناصر الطريق في المقطع العرضي-



الطريقعناصر 

:بعض المفاهيم الضرورية

ي خطوط يظهر التفاصيل األساسية ف،معينهو مخطط لمسقط مدينة بمقياس : المخطط الطبوغرافي

.تسوية مناطق سكنية وصناعية وغيرها

.قط األفقيهو الخط المستقيم الواصل بين نقطتي البداية والنهاية للطريق على المس: الخط الوهمي

.هو عبارة عن مضلع منكسر يحدد بين نقطتي البداية والنهاية للطريق: مضلع الطريق

Δهي الزاوية الحاصلة بين امتداد الضلع السابق والضلع الالحق ورمزها : زاوية الدوران

.هي الزاوية التي يصنعها المستقيم المدروس مع الشمال الجغرافي: السمت





المصروفةةالطاقتكونبحيثومريحأمنبشكلوالركابالحموالتنقلتؤمنلكيالطرقتصميميتم

.يمكنماأقلالنقلوكلفةالسياراتقبلمن

ين نقطتي الواصل ب( الخط الوهمي)الخط المستقيم عباتبايتبادر إلى الذهن أن ذلك يمكن تحقيقه 

افة إال أن إنشاء الطريق حسب الخط الوهمي للحصول على أقصر مس،للطريقالبداية والنهاية 

:كثيرةيصطدم بعقبات ممكنة 

(  انهدامات-وديان–جبال )كالتضاريس 

(  مستنقعات-بحيرات-أنهار)مائية عقبات 

.الخصوبةأخرى كالغابات والمناطق الزراعية عالية عقبات 

(  سطةنقاط المرور المتو)كما قد يكون من الضروري على األغلب أن يمر الطريق من خالل نقاط معينة 

كما هو الحال عند المرور بمحاذاة المناطق السكانية والمدن الصغيرة الواقعة قرب الخط الوهمي 

.النقاط المالئمة لتقاطع الطريق مع االنهار والسكك الحديدية والطرق األخرىوكذلك 



:المسقط األفقيعناصر الطريق في : أوال

:نقطتي البداية والنهايةنحدد -1

ديدتحبهدفوذلكالطريقمنهاسيمرالتيالمنطقةإلىننظرالطريقدرجةحددناأنبعد

.لهالتصميميةالسرعة

كيفيةعلمتيجبحيث"الطبوغرافيالمخطط"الطريقمنهاعبرالتيالمدينةمخططنحضرثم

يهفماوكل،فيهالموجودةوالطرقالتسويةكخطوطفيهالموجودةالمعلوماتوقراءةقراءته

.وتعاليمرموزمن

.الطريقوضعبمكانالقرارباتخاذنقومثم

.بينهماونصلالمخططعلىللطريقوالنهايةالبدايةنقطتينحددثم

:األفقي نتبع الخطوات التاليةالمسقط لرسم 



:"المنكسرالمضلع "نرسم مضلع الطريق -2

لذلكغيرهاوكالتضاريسالوهميالخطعلىالطريقتنفيذمنتمنعناعقباتيوجدأنهسابقاشرحنا

.منكسرخطشكلعلىالطريقمحورواختيارABالوهميالخطعنلالبتعادنضطر

قائمةزاويةبشكلوالنهرالطريقبينالتقاطعيكونأنفيجبالنهرتخطيأجلمنالحالهوكما

جسرعنعبارةسيكونالنهرخاللسيمرالذيالطريقألنوذلكأمكنإنللنهرعرضأقصروفي

.االقتصاديةةفالكلنقللأندائما  نحاوللذلكعاليةالجسورإنشاءوتكلفة

منللتقليلوذلكقائمةزاويةبشكلالتقاطعيكونأننحاولفنحنالحديديةللسككبالنسبةاالمروكذلك

.صطداماالخطورةمنزادوبالتاليالتقاطعزمنزادكلماأكثرمائال  الطريقكانكلماحيثالتقاطعزمن

.عنهااالبتعادفيجبشجريةمناطقهنالككانلو

.تخديمهايتمكيمحاذاتهافيجبسكانيةأوصناعيةمناطقهنالككانولو

ليهاعالمترتبةالعقباتوجودبسببعملياصعبهوBوAالنقطتينبينوصلالإذا  

كونليالممكنةالحلولمجموعةنبياألفضلينتقيحيثالمهندسدوريكونوهنا

.االستثماريةوالناحيةاإلنشائيةالناحيةمنومريحآمنالطريق



:واإلحداثيات السموتحساب زاوية الدوران وقياس األطوال وحساب -3

:التاليشكلللبالنسبةفتكونوالثانياألولالضلعامتدادبينالمحصورةالزاويةهي:الدورانزاوية

Δ1النقطتينبينالمستقيمامتدادبينالمحصورةالزاويةهيAو𝑃𝑖−1بينالواصلوالمستقيم

𝑃𝑖−1و𝑃𝑖−2يكونالطريقةوبنفسΔ2

ورمحطولوعلىالترتيبعلىلهانرمزوالدورانرؤوسبالمنكسرالمضلعرؤوسنسميحيث

(...,𝑃𝑖−2,𝑃𝑖−1,)بالطريق

(.𝑙3,𝑙2,𝑙1)...نقيس األطوال بين زوايا الدوران بالقياس المباشر لنحدد أطوال األضالع والتي نرمز لها 

قلة ثم حيث نحسب السمت األول مباشرة من المخطط وذلك باستخدام المنلألضالع السمت حساب يتم 

:األخرى نطبق العالقة التاليةالسموتلحساب 

زاوية الدوران ∓السمت السابق= السمت 





:إيجاد محور الطريق وحساب عناصر المنحنيات-4

يات تسهل من المستحيل عبور السيارات على الخط المنكسر والذي يشكل زاوية لذلك نلجأ لوضع منحن

:يتم تقسيم المنحنيات في الطريق إلىحيث .حركة المرور براحة أكثر و أمان أكثر

المنحنيات في 
الطريق

شاقولية

محدبة مقعرة

أفقية

انتقالية دائرية



.لليسارأولليمينماإانعطافهالمنحنيفيهاويكونفقطاألفقيالمسقطفيتكونوالتي:األفقيةالمنحنيات

.األرضاريستضلطبيعةتبعا  وذلكلألسفلأولألعلىإماتكونالمنحنياتوهذه:الشاقوليةالمنحنيات

تسمحياضيةرعالقةلهاويكون،ثابتقطرذاتتكونالتيالمنحنياتوهي:الدائريةاالفقيةالمنحنيات

.الدائريالمنحنيعناصربحساب

نريدالذيلقطراإلى(المستقيمالخط)االستقامةمنمتغيرقطرذاتتكون:نتقاليةالااألفقيةالمنحنيات

.الحقافكرتهستتوضحجداحادمنعطفهنالكيكونعندماتوضع،عليهالتصميم

:مالحظات

.كبيرةكلما كانت زوايا الدوران صغيرة كلما كانت أنصاف أقطار المنحنيات 

.أقطار كبيرةبأنصافومنحنيات استقاماتال يفضل تصميم الطرق باستقامات طويلة يجب أن يكون هنالك 

المنحنيات نأخذ، كبيرةفي حال كانت السرعات كبيرة ولم نستطع أن نأخذ منحنيات دائرية بأنصاف أقطار 

.األفقية االنتقالية بأنصاف أقطار صغيرة



عتماد على نحصل على أنصاف األقطار في المنحنيات الدائرية واالنتقالية من جداول خاصة تحدد باال

.دنياالتكون قيم أنصاف األقطار الموجودة في الجدول هي القيم ،للطريقالسرعات التصميمية 

ور الطريق الطريق يصبح اسمه محور الطريق وبالتالي فإن محعلمضلنضيف المنحنيات عندما إذا  

.ومنحنياتاستقاماتيتألف من 

عادة عن درجة تطويل الطريق بسبب انكسارات المحور عند رؤوس الدوراننعبر :مهمةةمالحظ

لواصل بين الفعلي للطريق على الطول الوهمي للمستقيم الطول ابعامل التطويل الذي يساوي نسبة 

.نقطتي البداية والنهاية للطريق



:عناصر المنحني الدائري

.1Δلتعامدزاوية الدوران الخارجية والتي تساوي الزاوية المركزية للمنحني الدائري بنظرية ا.

مثلث (O-𝑃𝐼-𝑃𝑐)وباعتبار أن المثلث 𝑃𝐼و Oحيث نصل المستقيم الواصل بين النقطتين 

(PT-O-PI)منصف وبالتالي تكون الزاوية (PI-O)متساوي الساقين إذا  يكون االرتفاع 

Δ12تساوي 

.2R:نصف قطر االنحناء

.3T:طول المماس للمنحني الدائري.

.4𝐿𝑐طول المنحني الدائري.

.5E:طول السهم أو المنصف





عامل التصحيح باإلضافة إلى هذه العناصر الخمسة هنالك عامل أخر يسمى 

.حسابه من أجل حساب الطول الفعلي للطريق وللتحقق من صحة العملويتم 

طولهاإلينضيفثمالمنحنياتطولقياسمنأوال  ننطلقالفعليالطريقطولولحساب

"يحالتصحمنهنطرحثمالمضلعأضالعأطوالنجمعأن"أوالمنحنياتبيناالستقامات

.منحنيكلأجلمنإدخالهيجبتصحيحهناكفإنوبذلك

، عبالطبأن طول المماسين أكبر من طول القوس الدائري وهذا يؤثر على الطول الفعلي 

رمز له الفرق بين طول المماسين وطول المنحني عند كل رأس دوران بالتصحيح  ويونسمي 

Dفيكون:

𝐷 = 2𝑇 − 𝐿𝐶

3منحنيات فإنه سيكون هناك 3كان هنالك إذا ، بهويكون لكل منحني تصحيحه الخاص 

،حاتالتصحيتصحيحات وبالتالي الطول الفعلي سيكون طول الضلع ناقصا  منه مجموع 

.االستقاماتكما ذكرنا سابقا حيث نجمع طول المنحنيات إلى طول أو 



:ة بسيطةترتبط عنلصر المنحني الدائري مع بعضها البعض بعالقات مثلثي
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،لللحبعد أن نتج الطول الحقيقي للطريق نحسب عامل التطويل عبارة عن مؤشر 

.فكلما كان عامل التطويل صغيرا  كلما كان الحل أدق

:مالحظة

الية فالشرط يجب االنتباه عند تكبير أنصاف األقطار أال يحدث تراكب للمنحنيات المتت

.األساسي أن يكون مجموع المماسين أصغر من طول الضلع المحصور بينهما



:التوتيد-5

:أنواعثالثةلألوتادوالتفاصيلنرىلكينضعهباألرضتثبيتعنعبارةهوالوتد

صفرالوتدمنوانطالقا  البدايةمنالطريقمحورعلىتوضعالتيوهي:األساسيةاألوتاد-1

لمنطقةاكانتفإذا،الدراسةوحسبالمنطقةحسبتحددثابتةبقيمةالطريقمحورنهايةوحتى

تظهركيوذلك(100m-50)واألخرالوتدبينالمسافاتنضعفإنناةيتفصيلدراسةنريدأوجبلية

.أكبرودقةبوضوحللمنطقة"التضاريس"التفاصيل

فإننايهافالتفاصيلإلظهارحاجةفالسهليةالمنطقةأومكانيةأواستطالعيةالدراسةكانتإذاأما

.النهايةإلىالبدايةمناألوتادنرقمثم(500m-100)واآلخرالوتدبينالمسافةنأخذ





الي توضع هذه األوتاد من البداية ونهاية كل منحني دائري أو انتق:اإلضافيةاألوتاد -2

ومن الممكن أن نطبق األوتاد  PTونهاية المنحني ب pcحيث نرمز لبداية المنحني ب

.األساسيةاإلضافية على األوتاد 

األوتادنضعاإلضافيةواألوتاداألساسيةاألوتادوضعناأنبعد:االستثنائيةاألوتاد-3

أوواديأوهضبيةمنطقةوجودحالفيوتوضعلذلكاضطررناحالفياالستثنائية

لمولكنموجودةكانتاذاأوأوتادأيهناكيكنولمخاللهمنالطريقومركبيرانهدام

الطوليالمقطعبالتفاصيلتظهرأنالممكنفمن،استثنائياوتدا  فنضعالتفاصيلتظهر

الطريقمحورغيرنأنىحتالممكنمنأوبجسرإالاالنهدامهذاعلىمرنأالضرورة

.االستثنائيةباألوتادهشفكتموذلك

متر  40ب 15أي بعد الوتد رقم  40+15عندما يكتب : مالحظة 

.هذه الداللة لتحديد نقطة ما على المخططوتستخدم 



:قطع الطوليالمعناصر الطريق في : ثانيا

ستوي نقصد بالمقطع الطولي للطريق أنه المخطط الناجم عن إسقاط محوره المنشور على م

.  بيالمناسشاقولي مع المحافظة على 

ق وكذلك لتحديد منه بشكل أساسي في تحديد قيم الميول الطولية لمختلف أجزاء الطريونستفيد 

(.ردم–حفر )الطبيعيةوضعية سطح الطريق بالنسبة لألرض 

.وتعد قيم الميول الطولية عادة أهم العوامل التي تميز فعالية النقل على الطرق 



:السابقالشكليمثلحيث

السياراتكهتسلالذيالطريقمحورأنيبينوالذيللطريقالترابيللطابق(اكسونومتري)منظور

جاوزهتبسببالطوليالمقطعفياتجاههمنيغيرألنهنظرافراغيانسيابيخطعنعبارةهو

المرتفعاتندعصعودهبسببالطوليالمقطعفياتجاههمنيغيركماوالبيئيةالطبيعيةللعقبات

.المنخفضاتعندوهبوطه

للطريقاألفقيالمسقط

.الشاقوليالمستويعلىالمحورإسقاطعنينتجوالذيللطرقالطوليالمسقط





ننظمثحيالطوليللمقطعاألفقيالمسقطمنعليهحصلناماننقلالطوليالمقطعجدولولرسم

فيمستخدمالالمقياسوبنفساليمينإلىاليسارمناألوتادبترتيبونبدأخاناتعدةيحويجدوال

.يناليمإلىاليسارومناألعلىإلىاألسفلمنيكونالجدولتنظيمأنحيثاألفقيالمسقط

ولالميعلىالطريقمحورعندالطبيعيةاألرضمنحدراتلسطوحالطوليةالميولتزيدعندما

أقلللطريقطوليةميولاختيارإلىعادةنعتمدفعالبشكلالسياراتلحركةبهاوالمسموحالمناسبة

كما)اآلخرالجزءوردمالتربةمنجزءحفرعنهينجمالذياألمر.الطبيعيةاألرضسطحميولمن

.(التضاريسمنالمنخفضةالمناطقاجتيازعندالحالهو

لتربةالقطعنتيجةالطبيعيةاألرضمنأخفضلطريقاسطحفيهايكونالتياألماكنونسمي

التربةلردمةنتيجالطبيعيةاألرضسطحمناعلىالطريقسطحفيهايكونالتيواالماكنالحفريات

فييمرالطريقأننقولم1منأقلالردمارتفاعيكونوعندماالردمياتاصطناعيبشكل

.الطريقعلىالمياهتتجمعالحتىم1عنالردمارتفاعيقلأالويفضلالصفريةالمستويات

األرضبمناسيعنتختلفوالردمياتالحفرياتتشكيلنتيجةالطريقسطحمناسيبأنوحيث

.طريقالنقاطمننقطةكلفيوالردمالحفرارتفاعيحددالذيهواالرتفاعفرقفإنالطبيعية





لحركةتسيءأمورعدةالطوليالمقطعفيالميولتغيرعنالناجمةاالنكساراتنتيجةتتشكل

تتعرضكماحادا  االنكساريكونعندماخاصةالمحدبةالمناطقفيالرؤياتسوءفمثالالسيارات

علىالحمولةاننقصبسببعليهاالسيطرةفقداننتيجةللخطرعاليةبسرعةتسيرالتيالسيارة

.األماميالمحور

يسببمماةالحركاتجاهتغيرنتيجةمفاجئةلصدمةتتعرضالسيارةفإنالمقعرةالمناطقفيأما

.لسيارةافيالتعليقنقاطلهاتتعرضالتيالحمولةفقدانمنيزيدكماللركابسيئاشعورا

منحنياتالبإدخاالنكساراتهذهتلطيفيجريمنهالتخفيفلاوالسلبيةالظواهرهذهمنوللتخلص

للطريقلطولياالمقطعمضلعفيانكسارينتاليالالشكليبينحيثمكافئقطعشكلعلىةيرأس

فيوعةالموضاالرقامتبينكما((مقعرواآلخرمحدبأحدهما))رأسيينبمنحنييناستبدالهماجرى

.الرأسيةالمنحنياتعندالطريقوسطحالطبيعيةاألرضبيناالرتفاعفرقاألعلى



الطبيعية يسمى الخط الرفيع الذي يصل مناسيب األرض الطبيعية على المقطع الطولي خط األرض

.خط المشروع سمى يفأما الخط الغليظ الذي يصل مناسيب سطح األرض عند المحور 

.خططويرسم عادة خط المشروع أغلظ بمرتين من خط األرض الطبيعية وذلك إلبرازه على لوحة الم



:قطع العرضيالمعناصر الطريق في : ثالثا

ريقالطقطععنالناجمللشكلمصغربمقياسالمرسومالمخطط:العرضيبالمقطعنقصد

،افيإض،أساسي)وتدكلعندالعرضيةالمقاطعوتؤخذمحورهعلىعموديشاقوليبمستوي

.المشروعةكلفعنفكرةوأخذوالردمالحفرمناطقتفصيليبشكليتوضحلكي(استثنائي

يتألف المقطع العرضي من العناصر التالية 

ينشأالذيوبالغطاءالسياراتعليهاتسيرالتياالرضسطحمنالشريحةتسمىحيث:لغطاءا

كانحالوفيالقميصالغطاءمنالعلويالسطحيسمىكماومقاومةمتينةموادمنعادة

ذهابأحدهما)اتجاهكلفيالحركةأجلمنمستقلغطاءيخصصاألولىالدرجةمنالطريق

كيتركماأكثرأوثالثةأوحارتينمنغطاءكليتكونأنالممكنمنأنهكما(إيابواآلخر

.األمانلزيادةعليهاالسياراتبحركةيسمحالمتوسطةفاصلةجزيرةالغطاءينبين



منعادةوتفيد%2ميلهويكونطرفكلمنبالغطاءتحيط:(البانكيت)الجانبيةاألكتاف

لالزمةااإلنشائيةالموادلوضعوكذلكاالضطراريةالحاالتفيعليهاالسياراتوقوفأجل

ماناألعواملزيادةعلىالجانبيةاألكتافتساعدكماالضرورةحالفيالطريقإلصالح

نمسببأليعليهتسيرالذيالمسربعنللخروجالسيارةاضطرارحالفيللحركة

.متدنيةبمواصفاتاسفلتأومرصوصةتربةعنعبارةوتكوناألسباب

مقاومتهاعورفللغطاءالجانبيةاألطرافتدعيمعادةيجريحيث:التدعيمأوالتثبيتشريحة

طرفيةتقويةبشريحةوتقويتهاالمنصفةأوالجزيرةأوالجانبيةاألكتافمنجزءبتعبيدوذلك

عنخروجللاضطرارهاحالفيالسياراتلحركةإضافيتحقيقفيأيضاالتقويةهذهوتفيد

.األسبابمنسببأليالغطاءطرف



لوضعبيةالجانوالخنادقالترابيالطابقإنشاءيجري:الجانبيةوالخنادقالترابيالطريق

(فروالحالردمحالةفي)الطبيعيةاألرضسطحمنبدءاالمطلوبالمستويعلىالغطاء

.الطريقسطحعلىالمياهرفصلوذلك

رضاالطولعلىعميقةغيرحفرياتوهيلجانبيةاالمآخذالترابيالطابقإلىوينسب

إليهانسبيكماالترابيالطابقردمياتلتشكيلالالزمةالتربةالستخراجللطريقالمجاورة

.الحاجةعنالزائدةالحفرياتلتجميعالالزمةاألماكنأيضا

هيوالمجاورةالطبيعيةاألرضعنللطريقواألكتافالغطاءتفصلوالتي:المنحدرات

اتمنحدرالردمفيالطريقحالةفيوتكونودقيقصحيحبشكلممهدةمائلةمستويات

.وداخليةخارجيةمنحدراتالحفرفيالطريقحالةفينجدبينما,فقطخارجية

:ويمثل الشكل التالي األفكار والتعدادات السابقة للتوضيح 



.الطريق ذو غطاء واحد في حالة الحفر 

.طريق وغطاءان في حالة الردم 

:حيث 

ترابي الالطريق 1.

األكتاف الجانبية 2.

الغطاء 3.

المنحدر الداخلي للخندق الجانبي4.

طرف الطريق 5.

طرف الغطاء 6.

محور الطريق7.

المنحدر الجانبي للخندق الجانبي8.

محور الغطاء 9.

محور الردم 10.

الجزيرة المنصفة 11.

التدعيم شريحة 12.



:مالحظات 

اخلية يسمى الخط الناجم عن التقاء األكتاف الجانبية للطريق مع منحدرات الردم أو المنحدرات الد

.الطريق فطرـ رف بصاللخنادق 

.(األكتاف +الغطاء )ق يعرض الطرـ بتسمى المسافة بين طرفي الطريق عند األعلى كما 

لميل العرضي العرضي بالطريق ال يغني عن الميل الطولي بالطريق فلكال واجباته حيث يقوم االميل 

.بتصريف المياه إلى الجوانب



:ميل المنحدرات 

:الردمحالةفي1.

شكلعلىرتختصواألفقيةمسافتهإلىالمنحدرارتفاعبينبالنسبةالمنحدراتميولعننعبر

الميللتحقيقالالزمةاألفقيةالمسافةاآلخرالرقموالشاقوليةالمسافة(1)الرقمفيهايمثلنسبته

.المطلوب

زيادةوبهدف(1:6)بمقدار1.2mحتىاالرتفاعقليلةالردمياتحالةفيالميولتؤخذانيفضل

وثحددونللطريق،الجانبيةاألكتافعنللخروجاضطرارهاحالفيالسياراتلحركةاألمان

باردةالالمناطقفيالطريقعلىالثلوجتراكمبعدمالخفيفةميوللاهذهتساعدكما،ماخطر

.الصحراويةالمناطقفيوالرمال

1:4بمقدارالميولهذهتؤخذ6mحتى1.2mمنارتفاعهايتراوحالردمياتحالفي



فيالسيارةخروجالممكنغيرمنحيث6mعنارتفاعهايزيدالتيالعاليةالردمياتحالفي

القاانطالمنحدراتميولتؤخذحيثماطرخحدوثدونالجانبيةاألكتافعناالضطراريةالحاالت

علىأمانحواجزاستعمالمع(1:2)بمقدارريقطالانشاءكلفةلاالقتصاديةوالفنيةالعواملمن

.بيةنالجااألكتافأطراف

.متوازنةمنحدراتبإنشاءيسمح1:2الميلأنطويلةلمدةالطرقإنشاءمنالمكتسبةالخبرةبينتكما

دماعنانزالقهاإلمكانيةنظراالعاليةالردمياتلمنحدراتذلكمنأكبرميولأخذالممكنغيرمن

نعالناجمةالحموالتوزناوالذاتيوزنهاتأثيرتحت(مطاراألطولهبعد)رطبةالتربةتكون

الجانبيةاألكتافعلىاالضطراريةالسياراتحركة





:الحفرحالةفي.2

.األفقيةمسافتهإلىالمنحدرارتفاعبينبالنسبةالمنحدراتميولعننعبرأيضا

منرجيةالخاالمنحدراتميوليترواحبحيثالترابيالطابقانشاءفيتمالحفرياتحالفي

.ذلكعنتزيدالتيلالرتفاعات1:2و6mحتىالقليلةلالرتفاعات(1:4)حتى(1:6)

.1:4ميولهاتؤخذدوماالداخليةوالمنحدرات

نتيجةقاومتهامتتأثرالتيأوالتفتتسهلةالصخريةالمناطقفيالواقعةالمنحدراتميولقيمأما

تعرضهانتيجةتفتتهاسهولةحسبوذلك(1:2)حتى(1:0.2)منفتتراوحبالماءإشباعها

.الحفرياتعمقوكذلكوالميكانيكيةالفيزيائيةوخواصهاالطبيعيةللعوامل



فيالطريقيكونعندماالخارجيةالمنحدراتوالطريقسطحعناألمطارمياهصرفويتم

هذهعادأبتحديدويتممنحرفشبهأومثلثيشكلذاتجانبيةخنادقبواسطةالحفرحالة

وتؤخذاألمانواعتباراتتصريفهاالواجبالمياهغزارةمنانطالقاميولهاوالخنادق

لميوأما(الغطاءأسفل)الترابيالطابقطرفمن20cmعنيقلالبعمقعادةالخنادق

1:4بمعدلتؤخذللخنادقالداخليةالمنحدرات

طريقالخنادقفيالميلشديدةالمنحدراتسطوحتفتتعنالناجمةالموادتتجمعالحتى

مصطبةإنشاءالمفضلفمن(6m)عنيزيدفيهاالحفرياتعمقيكونالتيللطرقانبيةجال

يثح،للحفرياتالسفليالمنحدرطرفوالخارجيالخندقطرفبين(2m-1)بينبعرض

.الطريقاستثمارأثناءدوريبشكلتنظيفهايجري



:المآخذ الجانبية 

،مللردابلةالقالتربةمنهاأخذتستطيعوالتي(تربة)الطريقجوانبعلىالجانبيةالمآخذتكون

يتمغرفوهياالستعارةغرفيدعىمكانمنالتربةتحضرفإنناللردممناسبةتكنلمإنولكن

.الحاجةوقتاستخدامهانستطيعلكيللردمالقابلةالتربةتخزينفيها

لمحليةاالشروطحسبوذلكالطريقطرفيمنأوواحدطرفمنالجانبيةالمآخذارتفاعيزيدال

لمسافاتثابتبشكلالجانبيةالمآخذعرضأخذعلىاإلمكانقدرالحرصويجبالطريقلمنطقة

.نسبياطويلة

جاالميتركالمما،للطريقهرمعلىالحصولمناألسبابمنسببأليالتمكنعدمحالفي

موقعمنمجلوبةتربةمنلحالةهذهفيالعرضيالمقطعإنشاءفيتمالجانبيةالمآخذالستخدام

.بعيدةاستعارةغرفأوالحفريات


